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Attac Norges 19. ordinære landsmøte 20. og 21. mars 

Budsjett 2021 

1. Budsjett 2021 

 

Om det foreslåtte budsjettet i 2021 

2020 var et år preget av mye økonomisk usikkerhet, både knyttet til søknad om ny rammeavtale med 

Norad for perioden 2021-2025, og rundt koronapandemien. I løpet av 2020 har det kommet frem at 

egenkapitalen til Attac per nå ikke har nok midler til å dekke kostnadene ved å holde organisasjonen i 

drift ved en avvikling, noe organisasjonen er lovpålagt. Attac må ha tilstrekkelig med midler til å 

dekke kostander ved avvikling av organisasjonen, deriblant lønnsmidler for tre måneder ved 

oppsigelse av ansatte. Overskuddet fra 2020 bidrar godt til å styrke egenkapitalen, men er det fortsatt 

gode grunner til å jobbe for å unngå underskudd og øke inntekter også i 2021 

Budsjettet for 2021 har et overskudd på 19 489 kroner. Grunnet det usikre situasjonen med Norad 

vurderte styret flere alternativer i behandlingen av budsjettet, men endte opp med et alternativ som 

ligner på budsjettene fra de siste årene, med noen mindre endringer. Revidert budsjett for 2020 kuttet i 

aktiviteter som ble avlyst grunnet korona, men budsjettet for 2021 følger i stor grad opprinnelig 

budsjett for 2020. Overskuddet i budsjett ble vedtatt da det fortsatt var knyttet usikkerhet til Norad-

søknaden, men ved tilslag ønsker styret et budsjett som går i null ved neste revidering. 

Rammebudsjett 2021    

    

INNTEKTER Budsjett 2021 Revidert Budsjett 2020 Regnskap 2020 

Frie midler  1 185 000 1 155 000 1 222 222 

Prosjektmidler 1 600 000 1 302 000 1 300 000 

Andre inntekter 6 000 6 000 19 500 

SUM driftsinntekter 2 791 000 2 463 000 2 541 722 

UTGIFTER       

Driftskostnader 1 177 011 1 152 635 1 078 186 

Aktiviteter* 45 000 15 500 6 021 

Intern Organisasjon 52 000 28 300 5 991 

Prosjektutgifter 1 497 500 1 216 953 1 220 808 

SUM driftskostnader 2 771 511 2 413 388 2 301 299 

Resultat drift 19 489 49 612 240 423 

    

Gjennomsnitt årsverk 
2020 3,48 3,48  

    
* Denne posten er endret fra det øvrige regnskapet for å synliggjøre kostnadene knyttet til aktiviteter i 2020 
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Detaljert budsjett 

Inntekter 

Post INNTEKTER  Budsjett 2021  Rev. Budsjett 2020  Regnskap 2020 

1 Frie midler   kr    1 185 000   kr             1 155 000   kr       1 222 222  

a Medlemskontingenter  kr        600 000   kr                580 000   kr           593 179  

b Gaver fra Fagforbundet  kr        350 000   kr                350 000   kr           350 000  

c 
Gaver fra 
enkeltpersoner kr          10 000   kr                  10 000   kr             45 000  

d 
Gaver fra 
organisasjoner kr        100 000   kr                100 000   kr             66 696  

e Momskompensasjon   kr        125 000   kr                115 000   kr           167 348  

     

2 Prosjektmidler  kr    1 602 000   kr             1 302 000   kr       2 520 808  

a NORAD infostøtte kr    1 600 000  kr             1 300 000   kr       1 300 000  

b Opplæringstilskudd  kr            2 000   kr                    2 000   kr                     -    

     

3 Andre inntekter  kr           6 000   kr                    6 000   kr            19 500  

a Renteinntekter  kr            4 000   kr                    4 000   kr               3 221  

b Annen driftsinntekt  kr            2 000   kr                    2 000   kr             16 278  

     

  Totale inntekter  kr    2 793 000   kr             2 463 000   kr       3 762 530  

 

Post 1: Frie midler  

Inntekter for 2021 er justert opp. Dette skyldes at vi forventer økte inntekter fra momskompensasjon 

og medlemskontingent er justert noe opp etter regnskapstall fra 2020. Styret ønsker å prioritere 

medlemsvekst og håper å øke medlemsinntekter. Øvrige inntekter er på samme nivå som i 2020. 

Post 2: Prosjektmidler  

Rammeavtalen med Norad er justert opp til 1 600 000 kr fra 1 300 000 kr. Dette er den økningen Attac 

er blitt forespeilet dersom søknaden får tilsagn.  

Post 3: Andre Inntekter  

Her er det ikke foreslått endringer. 
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Utgifter 

Post Utgifter  Budsjett 2021  Rev. budsjett 2020  Regnskap 2020 

4 Driftskostnader  kr    1 177 011   kr             1 152 635   kr       1 078 186  

a Lønnskostnader***  kr       831 211   kr                813 835   kr          727 248  

b Personalkostnader  kr         18 000   kr                    7 500   kr            11 282  

 Gaver ansatte  kr            1 500   kr                    1 500   kr               1 462  

 

Annen 
personalkostnad  kr          10 000   kr                    6 000   kr               4 968  

 Kontingent AAF  kr            6 500    kr               6 313  

 Overtid****  kr                  -     kr                          -     kr                     -    

c Kontordrift  kr       327 800   kr                331 300   kr          339 656  

 Husleie  kr        102 000   kr                102 000   kr             99 846  

 Inventar og utstyr  kr          11 000   kr                  11 000  
 

 kr               7 126 

 Revisjon  kr          27 000   kr                  27 000   kr             24 500  

 Regnskapsfører  kr          45 500   kr                  45 500   kr             45 316  

 

Innkjøp og leie av 
programvare  kr          30 000   kr                  30 000   kr             30 974  

 Medlemssystem  kr          40 000   kr                  40 000  
 

kr             51 552 

 Møter sekretariat  kr            1 500   kr                    1 500   kr                     -    

 Kurs sekretariat  kr            1 500   
2 117 

 Nettside  kr                  -     kr                          -    0 

 Telefon  kr            3 000   kr                    3 000   kr               2 748  

 Porto og utsendelser  kr          45 000   kr                  40 000   kr             45 648  

 Kontigenter nettverk*  kr          11 300   kr                  11 300   kr             11 300  

 Diverse kostnader**  kr          10 000   kr                  20 000   kr             18 530  

     

5 Aktiviteter  kr         45 000   kr                  15 500  -kr              3 687  

a 
Rekruttering og 
medlemspleie  kr         10 000   kr                    1 500   kr                    -    

b Arrangementer  kr           5 000   kr                    2 000   kr              4 291 

c Stands og aksjoner  kr           5 000   kr                          -     kr                    -    

d Reiser  kr         25 000   kr                  12 000   kr              1 730  

e Honorarer eksterne  kr                 -     kr                          -     kr                    -    

     

6 Intern organisasjon  kr         52 000   kr                  28 300   kr              5 991  

a Landsmøtet  kr         20 000   kr                    1 300   kr              1 241  

b Styret  kr         12 000   kr                    7 000   kr              4 495  

c 
Støtte til lokallag og 
arbeidsgrupper  kr         20 000   kr                  20 000   kr                 255  

     

7 Prosjekter  kr    1 497 500   kr             1 216 953   kr       1 220 808  

a Norad   kr    1 495 500   kr             1 214 953   kr       1 220 808  

b Opplæringstilskudd  kr           2 000   kr                    2 000   kr                    -    
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  Totale utgifter  kr    2 771 511   kr             2 413 388   kr       2 301 299  

 

* Organisasjoner vi er medlemmer i:  Global (2000), NSF (1500), Forum (2500), Tax Justice Network 
(1100), Handelskampanjen (3000), SLUG (1200)   
** 6800 Kontorrekvisita, 6840 Faglitteratur, 7770 Gebyrer, 7790 Diverse kostnader, 6100 Frakt og transport, 6390 
Annen kostnad lokale 

*** I Lønnskostnadene er arbeidsgiveravgift, feriepenger og obligatorisk tjenestepensjon inkludert       

****De ansatte er innstilt på å ta ut overtidstimer i avspasering. Det er også lagt inn 
overtidsutbetaling i bufferen.     

 

Budsjettet for 2021 er omstrukturert og forenklet fra tidligere år. Enkelte poster er sammenfattet og 

noen poster har byttet plass eller flyttet til andre underområder. En større endring er at kategoriene 

Aktiviteter og organisasjon og Tilskudd og kontingenter er erstattet av to nye kategorier Aktivitet 

og Intern Organisasjon. Dette er for å tydeliggjøre Attacs interne og eksterne kostnader. Det er også 

lagt til noen nye poster, deriblant til rekruttering og medlemspleie. 

Post 4: Driftskostnader  

Her er det lagt til noe mer midler på personalkostnader. Dette skyldes tilrettelegging for koronatiltak, 

samt å sikre at det er tilstrekkelig midler til å dekke Attacs lunsjordning. Det er også satt av noe midler 

til kursing av ansatte. Utover dette er midler til porto og utsendelser er økt 5 000 kr. Lønnskostnader er 

på nåværende tidspunkt ikke justert i takt med lønnsutviklingen da det ikke er avgjort hvor mye av 

prosjektmidlene fra Norad som kan brukes til lønn i 2021.  

Post 5: Aktiviteter  

Denne er redusert fra 71 000 kr i opprinnelig budsjett for 2020, og økt fra 15 500 revidert budsjett i 

2020. Endringen skyldes i noen grad at utgifter knyttet til styret og landsmøtet er flyttet til Post 6 

Intern Organisasjon. Samtidig er det lagt inn mer midler til arrangementer og stands og aksjoner og 

10 000 kr til rekruttering og medlemspleie. 

Post 6: Intern Organisasjon  

Kostnader knyttet til landsmøtet er foreslått revidert ned grunnet digital gjennomføring av landsmøtet i 

2021. Øvrige poster er foreslått videreført på samme nivå.  

Post 7: Prosjekter  

Signaler tyder på at Attac får videreført støtte fra Norad på 1,6 millioner. 7% av prosjektmidlene 

(104 500 kr) kan brukes til administrasjon av ordningen. Disse er derfor ført som inntekt, mens i denne 

posten kommer bare prosjektkostnadene frem.  

Driftskostnader foreslått justert noe opp i all hovedsak på grunn av økte lønnsutgifter. Attac har i 2020 

3,4 årsverk og det er anslått at lønnskostnader i år vil øke. 

 

Fremtidsutsikter 

I 2020 ble styret og landsmøtet orientert om at egenkapitalen var lavere enn forventet for å kunne drive 

forsvarlig drift i tre måneder ved nedleggelse. Styret har derfor i året som har vært hatt fokus på å 

spare inn midler der dette var mulig, og aktiviteter som ble planlagt ble så langt det var mulig 

gjennomført med prosjektmidler for å sikre at disse ble brukt opp. Koronapandemien har begrenset 

aktivitetene Attac har gjennomført over det siste året, og ført til innsparing i 2020, særlig i perioder 
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med sterke smittevernstiltak. Dersom den nåværende situasjonen fortsetter en stund fremover kan man 

se for seg at Attac fortsette underforbruket, men styret er opptatt av at man ønsker å bruke opp midler 

og finne alternative tiltak og aktiviteter å bruke midler på dersom det bygger seg opp større overskudd 

i løpet av året. Det meste av Attacs utgifter er knyttet til lønns- og driftskostnader av organisasjonen, 

og disse regnes å fortsette omtrent på tidligere nivå.   

 

Forslag til vedtak: 

a) Landsmøtet godkjenner Budsjett for 2021 
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2. Fastsettelse av Medlemskontingent 2021 

På Landsmøtet 2019 ble det innført nye satser og rutiner for medlemskontingent. Disse ble videreført 

av Landsmøtet. 

Følgende kontingenter gjelder fra 1. januar 2020: 

Vanlig medlem: 375kr i året  

Rabattert medlem: 175kr i året 

Månedlige medlemmer: 50/75/100 kr i måneden 

Rabattert medlemspris gis i følgende kategorier: 

• Studenter 

• Pensjonister 

• Arbeidsledige, trygdede og andre med lav inntekt  

   Nye medlemmer tilbys i hovedsak månedsmedlemskap.  

 

Attac har hatt begrenset rekruttering og fallende medlemstall de siste årene. Styret og kontoret vil 

fremover ha større fokus på verving og rekruttering og er i gang med å kartlegge tiltak for å snu den 

negative utviklingen og styrke rekrutteringen. Et slik tiltak er å redusere antallet satser for 

medlemskontingent, og det er dette styret ønsker landsmøtet tar stilling til. Styret ønsker å videreføre 

nivået på satsene på 2019-nivå, men ønsker å redusere antall kontingentsatser for medlemskap til to 

månedlige satser på 50/25 kr.  

 

Forslaget til kontingentsatser 2021: 

Ordinær medlemskontingent: 50 kr per måned 

Redusert medlemskontingent (for personer med lav inntekt, studenter og pensjonister): 25 kr 

per måned 

 Eksisterende medlemmer beholder sine satser med mindre de ønsker noe annet. 



Budsjett 2021  Side 7 av 12 
 

Attac Norges 19. ordinære landsmøte 20. og 21. mars 

Bakgrunn 

Medlemstall 2015-2019. I 2020 hadde Attac ca 1600 betalende medlemmer. Koronapandemien har 

trolig hatt en viss betydning for at medlemstallet falt i fjor.  

Attac har hatt fallende medlemstall i flere år. Styret ønsker å snu trenden og fremover ha større fokus 

på verving og rekruttering. Økt fokus på verving er nødvendig ikke bare for å sikre at Attac er en 

slagkraftig organisasjon, men også for å styrke organisasjonens økonomiske grunnlag, som i dag er 

veldig avhengig av enkeltdonorer som Norad, som i dag tilsvarer rundt halvparten av Attacs årlige 

inntekter. Å øke andel betalende medlemmer gjennom aktiv medlemsrekruttering og jobbe for å få en 

mer selvstendig økonomi var blant Attacs prioriteringer i Arbeidsplanen for 2020-2021 og vil fortsette 

i neste periode. 

Et tiltak for å kunne rekruttere effektivt er å gjøre det enkelt å melde seg inn i organisasjon. Attac har i 

dag seks medlemskontingentsatser i ulike kategorier, med mulighet for månedlig eller årlig betaling. 

Dette gjør det vanskelig å kommunisere hvor mye et medlemskap i Attac faktisk koster.  

Dette er dagens satser som ligger ute på Attacs nettsider: 

Dagens satser for medlemskontingent i Attac 

Vi tilbyr rabattert medlemskap til flere grupper, og du kan velge mellom månedlig trekk eller 

årlig. 

o Medlemskap med månedlig betaling (månedlig 50 kr / 75kr hvis du vil gi litt ekstra) 

o Medlemskap supergiver (månedlig 100 eller 200 kr) 

o Studentmedlemskap (årlig 175 kr) 

o Pensjonistmedlemskap (årlig 175 kr) 

o Lavinntekt, arbeidsledig eller trygdet medlem (årlig 175 kr) 

o Medlemskap med årlig betaling (årlig 375kr) 
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Om styrets forslag 

For å forenkle budskapet når Attac kommuniserer ut til potensielle medlemmer og for å styrke 

potensialet for verving foreslår styret at Attac framover skal promotere en type medlemskap, et 

månedlig medlemskap. Styret foreslår derfor at kontingentsatsen på 50 kr i måneden er hovedsatsen 

for nye medlemmer og at dette er det tydelige alternativet når man melder seg inn via nettsiden og 

andre flater. Å redusere antall medlemssatser til en hovedsats på 50 kroner per måned gjør det enklere 

å kommunisere på ulike flater hva et medlemskap vil medføre, og kan gjøre veien til å bli medlem i 

Attac kortere.  

Styret ønsker fortsatt å ha en redusert sats månedlig medlemskap for studenter, pensjonister og andre 

lavinntektsmedlemmer og foreslår at denne settes til 25kr/måned. For de som ønsker å gi mer til Attac 

vil det fortsatt være mulig å gi mer enn 50 kr i måneden. 

Eksisterende medlemmer beholder gjeldende satser som i dag, med mindre de ønsker noe annet. Det 

vil si at de nye kontingentene kun vil gjelde for nye medlemmer som melder seg inn etter landsmøtet. 

Å tilby månedsmedlemsskap til nye medlemmer har vært en satsing siden 2019. 

 

Hvorfor månedlig medlemskap? 

Styret vurderer månedlig medlemskap som det mest hensiktsmessige både for Attac og for nye 

medlemmer. Attac vil få jevn inntekt gjennom året og dette vil bidra til å bedre likviditeten til 

organisasjonen. I dag opplever man at medlemsinntekter først og fremst kommer på starten av året, og 

i noen grad etter purrerunder utover året, men med månedlig medlemskap vil inntektene kommer mer 

jevnt inn gjennom året.  

Styret vurderer det også som enklere for nye medlemmer å betale månedlig og at 50 kroner i måneden 

kan oppfattes som mer overkommelig og interessant enn et større årlig beløp. Månedlig beløp 

medfører også mindre tid og ressurser brukt på å følge opp kontingentbetalinger når 

betalingsordningen først er opprettet. Det finnes også andre organisasjoner, som Fremtiden i Våre 

Hender, som bruker månedlig betaling. 

Prosessen 

Styret vedtok forslag til ny medlemskontingent på styremøtet 13. januar. 15. januar ble forslaget sendt 

ut på høring på epost til aktive lokallag og arbeidsgrupper og styret ba om at innspill ble sendt inn 9. 

februar. Det kom ikke inn noen innspill fra organisasjonen innen fristen, og styret gikk derfor videre 

med forslaget. Sakspapirene til landsmøtet ble sendt ut sammen med sakspapirene for saken om 

regnskap og budsjett. Sakspapirene ble lagt ut på Attacs nettsider 12. mars. 

 

Forslag til vedtak: 

a) Landsmøtet vedtar det nye forslaget til medlemskontingent.  

Ordinær medlemskontingent settes til 50 kr per måned 

Redusert medlemskontingent settes til 25 kr per måned 

Eksisterende medlemmer beholder sine satser med mindre de ønsker noe annet 

 

 

 

https://attac.no/arrangement/landsmote-2021/
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3. Støtteordninger for lokallag og arbeidsgrupper 

Attacs vedtekter sier at landsmøtet skal fastsette medlemskontingent og fordelingen av denne 

til Attac Norge, lokallagene og arbeidsgruppene. Fordelingen mellom Attac Norge, lokallag 

og arbeidsgrupper har til nå blitt løst ved å sette en fast sum som alle lokallag og 

arbeidsgrupper har krav på. Tidligere har dette blitt kalt kontingentandel. Etter landsmøtet 

2017 ble denne ordningen omdøpt til «grunnstøtte». Grunnstøtten er etter Landsmøtet 2020 

satt til 2100 kr. 

I denne saken refereres det til budsjettpost 6c: støtte til arbeidsgrupper og lokallag. 

I årets budsjett er totalsummen for grunnstøtten satt til kr. 14 700,- (7 x 2100,-). Det er 2100 

kr per lokallag/arbeidsgruppe pluss et ekstra lokallag slik at det er mulig å få grunnstøtte for 

grupper og lag som oppstår i løpet av året.   

Landsmøtet 2017 iverksatte en ordning hvor lokallag og arbeidsgrupper kan søke om ekstra 

midler til gjennomføring av ytterligere aktiviteter i landsmøteperioden, «søknadsbasert 

støtte». I budsjett for 2021 er denne summen satt til kr. 5 300,-. 

Følgende lokallag, arbeidsgrupper og utvalg som per 05.03.2021 står som aktive og kan søke 

grunnstøtte og søknadsbasert støtte er: 

Navn Kategori 

Attac Aust-Agder Lokallag 

Attac Oslo og omegn Lokallag 

Attac Bergen Lokallag 

SambAttac Oslo Arbeidsgruppe 

SambAttac Trondheim Arbeidsgruppe 

Digital økonomi-gruppe Arbeidsgruppe 

Grønn økonomi-gruppe Arbeidsgruppe 

 

I 2020 var det to lokallag og arbeidsgrupper som søkte om grunnstøtte. Det vil si at det ble 

innvilget grunnstøtte for 4 200 kroner. Ingen søkte om prosjektstøtte. Til sammen ble det altså 

gitt ut 4 200 kr av de 20 000,- landsmøtet budsjetterte med og det er ikke alle lokallag og 

grupper som har brukt opp midlene sine enda. Dette skyldes i stor grad koronapandemiens 

påvirkning på aktivitet i lokallagene og at Attac har hatt flere arbeidsgrupper som har vært i 

en oppstarts- eller omstillingsfase. 

 

Om foreslåtte endringer i retningslinjer for grunn- og prosjektstøtte 

Det er foreslått flere endringer i retningslinjene for grunn- og søknadsbasert støtte til lokallag 

og arbeidsgrupper. De fleste endringer medfører presiseringer av praksis og styrker krav til 

dokumentasjon for lokallaget. På sikt ønsker vi at lokallag og arbeidsgrupper som ikke har 

eget organisasjonsnummer og bankkonto får mulighet til å disponere en egen bankkonto hos 

Attac sentralt, og at dagens løsning med utbetaling mot kvittering avvikles på sikt da denne 
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fører til utfordrende regnskapsføring og mye etterslep på midler, samt ekstra administrasjon. 

Med egne bankkontoer vil det bli enklere for lag og grupper å ha innsikt i egen økonomi og 

minske administrasjonen for sentralt. Det nye forslaget prøver å ta høyde for dette uten å 

spesifisere dette på nåværende tidspunkt. Til slutt er det lagt inn punkt om krav til 

dokumentasjon og mulighet til å følge opp mistanker om mislighold av midler for å unngå 

underslag.  

Styret er opptatt at de nye endringene skal innføres på en måte som ivaretar 

lokallag/arbeidsgrupper godt, uten at de overlesses med arbeid og vil være i tett kontakt med 

lag og grupper fremover. 

Konkret er de store endringene retningslinjene: 

Grunnstøtte 

• Punkt 1: Her er det lagt til at vedtak om å søke støtte må referatføres. Dette gjøres i praksis i 

dag. 

• Punkt 2: Her er det lagt til en redaksjonell endring som presiserer uten å endre innholdet i 

punktet. 

• Punkt 4: Legger inn krav om at lag/grupper med egen bankkonto må levere regnskap for å få 

godkjent grunnstøtte. Regnskapet kan være enkelt, det skal utarbeides en mal, og skal være til 

støtte for lagene/gruppene så vel som gi Attac sentralt oversikt over lagets/gruppens midler. 

• Punkt 5: Her er klargjøring av praksis og opprydning. Organisasjonssekretær er den som 

behandler søknader om grunnstøtte. Tidligere kunne arbeidsutvalget involveres i tvilstilfeller, 

men arbeidsutvalget er avviklet som organ. Styret blir dermed eneste ankeinstans hvis det er 

uenighet om laget/gruppen er aktiv. 

• Punkt 6: Presisering. Her har det blitt tolket ulikt hvilke ubrukte midler som skal overføres. 

Derfor foreslås det en presisering om at dette gjelder Attacs sentralts avsatte midler.  

• Punkt 7: I takt med punktet over ønsker styret at lag/grupper selv skal ha ansvar for egen 

økonomi, så langt dette er mulig. Derfor innskrenkes bruken av dagens kvitteringsorden, 

samtidig som det åpnes opp for at lag/grupper kan få disponere en bankkonto i Attac Norges 

bank, og slik løser utfordringene knyttet til krav om organisasjonsnummer og dokumentkrav 

som stopper mange fra å skaffe seg bankkonto i dag. 

• Punkt 8: Det tydeliggjøres at lag/grupper med kvitteringsløsning må ta vare på dokumentasjon 

og levere dette inn ved forespørsel. Disse midlene er en del av Attacs sentrale regnskap og må 

være godt nok dokumentert. 

• Punkt 10: Det foreslås Attac sentral skal få innsyn i lag/gruppers økonomi ved forespørsel. 

Dette for å kunne sikre godt kontroll og motvirke underslag og økonomisk mislighold. Attac 

har opplevd mislighold i lokallag tidligere. Det er derfor ønsker å nedfelle dette i også i disse 

retningslinjene.  

Prosjektstøtte (søknadsbasert) støtte 

• Endre tittel på støtteordningen slik at det kommer tydeligere frem at dette er snakk om 

prosjekter utover grunnstøtte.  

• Punkt 1: Her er det lagt til at vedtak om å søke støtte må referatføres. Dette gjøres i praksis 

• Punkt 7: Presiserer at støtten er til bruk i søknadsåret, men åpner for at unntak kan avtales 

dersom det er behov for det. 

• Punkt 8: Forslag om at det leveres regnskap for prosjektet når prosjektet er gjennomført.  
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1 Følgende paragraf i vedtektene er lagt til grunn for oversikten over aktive og inaktive lokallag og 

arbeidsgrupper: §6.1 Lokal organisasjon: «Et lokallag regnes som aktivt hvis det har avholdt minst ett 

medlemsmøte det siste året og har minst fem betalende medlemmer». Dette antas også å gjelde arbeidsgrupper 

også, selv om vedtektene kun omfatter lokallag. 

 

Retningslinjer for grunnstøtte 

Kontingentandelen settes til 2100 kroner per lokallag og arbeidsgruppe. For at 

kontingentandelen skal utbetales må følgende være oppfylt: 

1. Krav om grunnstøtte må forankres i den aktuelle arbeidsgruppen/lokallaget gjennom 

vedtak. Vedtaket må referatføres. 

2. Lokallaget/arbeidsgruppen må regnes som aktivt etter vedtektenes paragraf 6.1. 

Lokal organisasjon for å motta støtte. 

3. Lokallagene/arbeidsgruppene plikter selv å forelegge dokumentasjon på at paragraf 

6.1. er innfridd. 

4. Lokallagene/arbeidsgruppene som har egen bankkonto må levere regnskap for å få 

godkjent krav om støtte. 

5. Organisasjonssekretær behandler og innvilger støtte til lokallag/arbeidsgrupper som 

oppfyller punkt 1 til 3. Styret er ankeinstans dersom det er strid om fortolkning. 

6. Ubrukte midler som er avsatt fra Attacs hovedbudsjett ved årets slutt overføres til 

neste år.  

7. Ved godkjent grunnstøtte overføres midler til lokallag/arbeidsgruppens bankkonto. 

Lokallag/arbeidsgrupper som ikke disponerer en konto i lokallaget/arbeidsgruppens 

navn kan i en overgangsfase få utbetalt grunnstøtte mot kvittering etter utlegg eller 

mot at faktura sendes til Attac sentralt fra leverandør. Disse midlene kan overføres 

til påfølgende år etter avtale.  

8. Lokallag/arbeidsgrupper som har kvitteringsløsning plikter å ta vare på 

dokumentasjon og kvitteringer knyttet til sine midler og skal levere dette til 

Organisasjonssekretær ved forespørsel. 

9. En person fra arbeidsgruppens/lokallaget må være kontaktperson for kontoret. 

Denne personen må også signere skjemaet for grunnstøtte.  

10. Attac sentralt skal få innsyn i lokallagets/arbeidsgruppens økonomi ved forespørsel. 

 

Retningslinjer for prosjektstøtte 

Den prosjektsbaserte støtten fordeles mellom lokallag og arbeidsgrupper etter søknad. 

Følgende vilkår må oppfylles for at søknaden kan godkjennes: 

1. Søknad om penger må forankres i den aktuelle arbeidsgruppen/lokallaget gjennom 

vedtak. Vedtaket må referatføres. 

2. Lokallaget/arbeidsgruppen må regnes som aktivt etter vedtektenes paragraf 6.1. Lokal 

organisasjon.   
3. Lokallagene/arbeidsgruppene plikter selv å forelegge dokumentasjon på at paragraf 

6.1. er innfridd.   
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4. Lokallag/arbeidsgrupper som ikke disponerer en konto i lokallaget/arbeidsgruppens 

navn får utbetalt midler enten mot kvittering etter utlegg, mot at faktura sendes til 

Attac sentralt fra leverandør eller ved forskudd der eventuelle restmidler betales 

tilbake.   

5. Lokallag og arbeidsgrupper kan søke om inntil 9000 kroner i løpet av et kalenderår. 

Gjennomføringspotensiale og utadrettet virksomhet vil bli prioritert i vurderingen av 

innkomne søknader.   

6. Søknader behandles løpende. Søknadene sendes til attac@attac.no og vil bli vurdert av 

organisasjonssekretær sammen med en nestleder. 

7. Støtten må brukes i søknadsåret. Unntak kan avtales med organisasjonssekretær.  

8. Det skal leveres et prosjektregnskap til Attac sentralt når prosjektet er gjennomført. 

 

 

Forslag til vedtak:  

a) Grunnstøtte på 2100 per lokallag/arbeidsgruppegruppe videreføres. 

b) Forslaget til retningslinjer for grunnstøtte og prosjektbasert støtte videreføres med 

endringer 
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